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Pavasaris klāt! 
  Šogad ziema ilgi jo ilgi negribēja 
atkāpties, tomēr beidzot pavasaris ir 
izcīnījis savu vietu un izplaucējis 
pirmos krokusus pagalmos, 
sniegpulkstenītes un vizbulītes cēli 
groza galvas ķerot viltīgos 
sauleszaķēnus. Ir pavasaris, tek 
sulas, trallina un vītero putni. Pēc 
depresīvā, pelēkā ziemas perioda, tas 
ir kā medus lāse dvēselē. Gribās kā 
runcim gulēt saulītē un uzlādēt 
enerģiju, kas izsīkusi garās ziemas 
laikā.  
Vislabāko enerģijas lādiņu dod 
rosīšanās laukā, dārzā- izkustēšanās 
svaigā gaisā. Aprīlis jau sen 
latviešiem ir bijis spodrības mēnesis, 
kad katrs sakopa savu sētu un māju 
pēc garās ziemas, izklāja saulītē 
segas un adījumus no pūra lādēm, 

uzspodrināja ēkas un pagalmus. Šo tradīciju mūsdienās ir pārņēmušas visas 
Latvijas lielās talkas aktivitātes, kuru laikā mēs izdarām lielu un skaistu darbu- 
padarām tīrāku mūsu apkārtējo vidi. Tas ir ļoti pamanāms darbs, jo arī jūs 
noteikti esat ievērojuši, ka ciemi, pilsētas, ceļmalas un sen aizmirstas teritorijas ir 
kļuvušas daudz tīrākas, nekas vairs netraucē uzlūkot pirmo uzplaukušo pieneni 
ceļmalā. Apkārtējā vide, kurā mēs dzīvojam liecina par mūsu kultūras līmeni, 
tāpēc pieliecies, pacel arī tu nomestu papīru, lai kopā vairotu tīrību un sakoptību 
sev apkārt.  
Aprīlis ir ne tikai spodrības, bet arī sulu mēnesis. Gandrīz katrā lauku sētā tecina 
bērzu sulas, kas ir labs bezmaksas minerālvielu avots. Ārsti un dietologi šajā laikā 
iesaka veikt organisma attīrīšanas kūri dzerot bērzu sulas, kas uzlabo vielmaiņu 
un baro ķermeņa šūnas ar organiskajām skābēm. To sastāvā esošās minerālvielas 
un citas aktīvās vielas stimulē dažādu sārņu un sāļu izvadīšanu no organisma, kā 
arī organismu attīrošā iedarbība bērzu sulām ir lielāka nekā ūdenim. Sulu laikā 
ieteicams lietot vismaz pa 2 glāzēm sulas dienā. Ja bērzu sulas šķiet bezgaršīgas, 
nogaršojiet kļavu sulas, kas satur daudz vairāk cukuru. 
Maksimāli izbaudiet pavasara burvību, skrieniet, dzeriet bērzu sulas, sakopiet vidi 
un iesējiet savu brīnumpuķi kaut vai podiņā uz palodzes. Lai izdodas noķert 
pavasara sajūtu, kā raibu tauriņu plaukstās! Veiksmīgi!  

S.Voiciša 
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2013.gada 1.jūnija pašvaldību 
vēlēšanām reģistrētie deputātu 

kandidātu saraksti 
 Rugāju novadā 

 
Vienoti novadam 
1. Sandra Kapteine 
2. Andris Leons 
3. Inese Feldmane 
4. Eduards Stalidzāns 
5. Iveta Arelkeviča 
6. Juris Bleiders 
7. Aija Kindzule 
8. Elīna Briede-Pulča 
9. Aivars Pugačs 
10. Jānis Auziņš 
11. Laura Kļaviņa 
12. Andis Petuks 
 
"ATBALSS" 
1. Maruta Paidere 
2. Inese Logina 
3. Irēna Lesniece 
4. Aija Ikstena 
5. Judīte Pasikova 
6. Velga Vīcupa 
7. Jānis Lesnieks 
8. Iluta Učelniece 
9. Antra Kikuste 
10. Biruta Bikaviņa 
11. Vija Birkova 
12. Hedmunds Lancmanis 

MĒS - VIENLĪDZĪGAM 
NOVADAM 

1. Arnolds Zizlāns 
2. Valdis Ančs 
3. Olita Loseva 
4. Uldis Melnacis 
5. Ainis Prols 
6. Natālija Višņakova 
7. Evija Burkite 
8. Anna Pasikova 
9. Judīte Mik-Griņeviča 
10. Lauris Vāvers 
 
 
 

 

Rugāju novada domes sēdē 
lemts 
1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no: 
• 01.03.2013. līdz 31.05.2013. – 
17ģimenēm, 
• 01.02.2013. līdz 30.04.2013. –  
6 ģimenēm, 
• 01.02.2013. līdz 31.07.2013. –  
1 ģimenei, 
• 01.03.2013. līdz 31.08.2013. – 
 1 ģimenei. 

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no: 
• 01.02.2013. līdz 30.04.2013. –  
2 personām, 
• 01.03.2013. līdz 31.05.2013. – 
 5 personām, 
• 01.03.2013. līdz 31.08.2013. –  
2 personām, 
• 01.02.2013. līdz 31.07.2013. –  
2 personām. 

3. Piešķirt GMI pabalstu no 01.03.2013. 
līdz 30.04.2013. 2 ģimenēm Ls 155,37 
mēnesī. 
4.Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu 
segšanai 14 personām Ls 362,00 apmērā. 
5.Piešķirt apbedīšanas pabalstu 1 
personai Ls 50,00 apmērā. 
6. Piešķirt malkas pabalstu 7 personām 
Ls 175,00 apmērā. 
7. Piešķirt bērna piedzimšanas 
pabalstu 1 personai Ls 50,00 apmērā. 
8. Piešķirt materiālo pabalstu 2 
personām Ls 35,00 apmērā. 
9. Nepieciešams piešķirt sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 2 personām. 
Par deklarētās dzīvesvietas Liepu iela 
10, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju 
novads, LV-4570 anulēšanu M. 
Volodzko. Rugāju novada dome 
NOLEMJ: Anulēt M.Volodzko deklarēto 
dzīvesvietu Liepu iela 10, Rugāji, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-
4570. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu 
nosūtīt M. V. un Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes Balvu nodaļai. 
Par deklarētās dzīvesvietas „Kadiķi”, 
Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, 
LV-4570 anulēšanu J. Melnim. Rugāju 
novada dome NOLEMJ: Anulēt J.Meļņa 
deklarēto dzīvesvietu „Kadiķi”, Rugāji, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-
4570. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu 
nosūtīt J. M. un Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes Balvu nodaļai. 
Par zemes nomu. Rugāju novada dome 
NOLEMJ: 1. Slēgt zemes nomas līgumu

ar S. Liepiņu par pašvaldībai piekrītošās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3864 007 0287 – 0.20 ha platībā 
iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 
10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā 
noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 
iznomātājam maksā Latvijas Republikas 
likumos noteiktos nodokļus.  
2.Slēgt zemes nomas līgumu ar  A.Liepiņu 
par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0155 – 3 
ha platībā iznomāšanu. Zemes nomas 
līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas 
maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus 
nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas 
Republikas likumos noteiktos nodokļus. 
3.Slēgt zemes nomas līgumu ar S. Pērkoni 
par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0382 – 
0.80 ha platībā iznomāšanu. Zemes nomas 
līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas 
maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus 
nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas 
Republikas likumos noteiktos nodokļus. 
4.Slēgt zemes nomas līgumu ar E. Rubeni 
par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0205 – 3 
ha platībā iznomāšanu. Zemes nomas 
līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas 
maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus 
nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas 
Republikas likumos noteiktos nodokļus. 
5.Slēgt zemes nomas līgumu ar J. Konivalu 
par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0135 – 
0.40 ha platībā iznomāšanu. Zemes nomas 
līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas 
maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus 
nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas 
Republikas likumos noteiktos nodokļus.  
6.Slēgt zemes nomas līgumu ar A. 
Lazdiņu-Uzulnieku par pašvaldībai 
piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 001 0051 – 11 ha platībā 
iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 
10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā 
noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 
iznomātājam maksā Latvijas Republikas 
likumos noteiktos nodokļus.  
Rugāju novada dome NOLEMJ: Atteikt 
A. Šmagrei nodot nomā zemes vienības ar 
kadastra        turpinājums 3.lpp...   
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 turpinājums no 2.lpp...  
apzīmējumu 3864 007 0287 – 0.20 ha 
platībā. 
Rugāju novada dome NOLEMJ: Izbeigt 
2010.gada 29.janvārī noslēgto zemes 
nomas līgumu Nr. 235 ar J. Kaļvu par 
Rugāju novada pašvaldībai piekrītošās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3864 004 0155 iznomāšanu. 
 
Par nosaukuma piešķiršanu 
nekustamajam īpašumam. Izskatot 
J.Bikaviņas iesniegumu Rugāju novada 
dome NOLEMJ: Piešķirt nekustamajam 
īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3864 
008 0135 nosaukumu „Stacija”.  
Izskatot Dz. Karules iesniegumu Rugāju 
novada dome NOLEMJ: Ieskaitīt Rugāju 
novada pašvaldībai piekritīgajās zemes 
vienībās zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0071 – 5.9 ha 
platībā. Piešķirt nekustamajam īpašumam 
ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0071 
nosaukumu „Elstes”. 
Izskatot Sandras Kapteines iesniegumu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: Piešķirt 
nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 3874 006 0190 – 14.27 ha platībā 
nosaukumu „Liepukalns”. 
 
Par zemes vienības ieskaitīšanu 
pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Izskatot 
Rugāju novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma speciālistes Sandras Kapteines 
iesniegumu  Rugāju novada dome 
NOLEMJ: Ieskaitīt Rugāju novada 
pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
3874 016 0021 –11.5 ha platībā.  
 
Par zemes vienību platību precizēšanu. 
Rugāju novada domē 22.02.2013. saņemts 
Valsts zemes dienesta iesniegums Nr.2-
04.1-V/1170 ar lūgumu precizēt platību 
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
3864 008 0310, 3864 008 0182, kas 
atrodas Lazdukalna pagastā, Rugāju 
novadā. Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Precizēt nekustamā īpašuma, kadastra 
apzīmējums 3864 008 0310, platību no 2.9 
ha uz 0.6 ha. 2. Precizēt nekustamā 
īpašuma, kadastra apzīmējums 3864 008 
0182, platību no 1.3 ha uz 0.8 ha. 
  
Par grozījumiem Rugāju novada 
pašvaldības amata vienību un amatalgu 
sarakstā. Izskatot Rugāju novada domes 
Saimnieciskās nodaļas vadītāja Jāņa 

Ločmeļa iesniegumu Rugāju novada dome 
NOLEMJ: Veikt grozījumus Rugāju 
novada pašvaldības amata vienību un 
amatalgu sarakstā: izveidot amata vienību 
santehniķis (profesijas kods 7126 01) 
nosakot mēnešalgu Ls 250,00 (divi simti 
piecdesmit lati, 00 santīmi) vienai amata 
slodzei. 
 
Par komunālo maksājumu parāda 
dzēšanu . Izskatot Rugāju novada domes 
nodokļu administratores Zigrīdas Ančas 
iesniegumu Rugāju novada dome 
NOLEMJ: 1. Dzēst komunālo maksājumu 
parādu Ls 81.13 (astoņdesmit viens lats 13 
santīmi) apmērā par dzīvokli Liepu ielā 4 - 
16, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju 
nov. 2. Dzēst komunālo maksājumu 
aprēķinu Ls 9.76 (deviņi lati 76 santīmi) 
apmērā par dzīvokli Bērzu ielā 1 - 1, 
Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov. 
 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu. 
Izskatot K. Feldmaņa un R. Poiša 
iesniegumu Rugāju novada dome 
NOLEMJ: Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 
1000.00 (viens tūkstotis lati 00 santīmi) 
autoservisa pakalpojumu un sporta auto 
sagatavošanas sacīkstēm izdevumu 
segšanai. 
Izskatot A. Ozoliņa iesniegumu Rugāju 
novada dome NOLEMJ: Piešķirt finanšu 
līdzekļus Ls 500.00 (pieci simti lati 00 
santīmi) dalības maksas rallijsprintā 
(2013.gada sezonai) izdevumu segšanai. 
 
Par finansējuma piešķiršanu mazās 
uzņēmējdarbības uzsākšanai vai 
attīstībai. Lauku un uzņēmējdarbības 
atbalsta centra vadītājas Mārītes Orniņas 
iesniegumu Rugāju novada dome 
NOLEMJ: 1. Atbalstīt visus Rugāju 
novada pašvaldības izsludinātā projektu 
konkursa mazās uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai attīstībai iesniegtos 
projektus. 2. Palielināt Rugāju novada 
pašvaldības 2013. gada budžetā plānotā 
finansējuma Rugāju novada pašvaldības 
izsludinātā projektu konkursa mazās 
uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai 
apmēru par Ls 567,00. 
 
Par līguma grozījumiem un finanšu 
līdzekļu atgriešanu. Izvērtējot domes 
rīcībā esošo informāciju Rugāju novada 
dome NOLEMJ:1. Slēgt vienošanos par 
izmaiņām nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumā Nr.2012/81. 2. Atgriezt V. Federes 

Iedzīvotāji jautā
 
Vai ir iespēja Rugāju novada 
centrā-Rugājos izveidot 
sabiedriskās maksas dušas? 
 
A: Lai atvieglotu iedzīvotājiem  
sadzīvi, kādu laiku atpakaļ 
Rugājos bērnudārza telpās novada 
iedzīvotājiem bija iespēja 
izmantot sabiedriskās dušas. 
Sarūkot pieprasījumam pēc šī 
pakalpojuma kļuva nerentabli to 
uzturēt, līdz ar to dušas tika 
slēgtas. 
Šobrīd šī ir brīva niša 
uzņēmējdarbības uzsākšanai. 
Aicinām aktīvos novada 
iedzīvotājus, uzņēmējus, kuriem 
ir vēlme izveidot šādu 
pakalpojuma piedāvājumu attīstīt 
un realizēt šo ideju. 
 

 

pilnvarotajai personai G. Loginam 
finanšu līdzekļus LVL 1440,00 
(viens tūkstotis četri simti četrdesmit 
lati un 00 santīmu) apmērā. 

Lēmumi stājas spēkā ar to 
parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzami 
viena mēneša laikā Administratīvajā 
rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas 
alejā 88, LV-4601. 
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SABIEDRĪBAS IESPĒJAS LĪDZDARBOTIES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDĒ 
Laura Kļaviņa 

2011. gada 1.decembrī stājās spēkā Teritorijas attīstības plānošanas likums, kas nosaka, ka Latvijā pašvaldībām ir jābūt ne 
tikai Attīstības programmai un Teritorijas plānojumam, bet arī novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. Rugāju novada dome 2013. 
gada 21.februāra domes sēdē pieņēma lēmumu par Rugāju novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzsākšanu. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas iezīmēs novada attīstību līdz 2030. gadam. 
Attīstības stratēģijas izstrādē par pamatu tiks izmantota Attīstības programmas sadaļa „Pašreizējās situācijas raksturojums un 
analīze”, kas ļaus definēt novada attīstības vīziju, ilgtermiņa stratēģiskos mērķus, prioritātes un telpisko attīstības perspektīvu 2030. 
gadam. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Attīstības programma ir savstarpēji saistīti plānošanas dokumenti, kas atšķiras ar 
plānošanas periodu, tāpēc Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir augstāk stāvošais plānošanas dokuments. 
Ikviens interesents aicināts iepazīties un izteikt viedokli par vēlamo Rugāju novada telpiskās attīstības perspektīvu. Grafiski 
izstrādātas novada galvenās funkcionālās telpas. 

 TRANSPORTA KORIDORI UN INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA                           APDZĪVOJUMS UN PAKALPOJUMU CENTRI   

  

  

              MEŽSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS                                    ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU KOMPLEKSI        
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LAUKSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS                                                     RAŽOŠANAS UN DERĪGO IZRAKTEŅU IZSTRĀDES 
TERITORIJAS 
 

  
 

 
           TŪRISMA ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 

 
 
 
 
Novada iedzīvotāju ērtībai ar Rugāju novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes materiāliem varēs iepazīties 

• Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570, 
• Lazdukalna pagasta pārvaldē, Bērzu ielā 8, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577,  
• Rugāju bibliotēkā, Kurmenes ielā 36, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570,  
• Lazdukalna bibliotēkā, Bērzu ielā 6, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577,  
• Skujetnieku bibliotēkā , Liepu ielā 6-10, Skujetniekos, Rugāju novadā, LV-4577,  
• Tikaiņu bibliotēkā, “Tikaiņi”, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4577,  

laika periodā no 22.04.2013. līdz 24.05.2013. iesniedzot rakstiskus priekšlikumus iepriekš minētājās pašvaldības iestādēs to darba 
laikā. Iedzīvotājiem, kas klātienē nevarēs iepazīties ar plānošanas dokumentu, ir iespēja apmeklēt Rugāju novada interneta vietni 
www.rugaji.lv. 

Potenciālie investīciju objekti 
Kapūnes krustojums  
Blāzma 
Bijusī ferma Tikaiņos 
Bijušais sadzīves pakalpojumu centrs Skujetniekos 
Darbnīcas Rugājos 
 
Esošie tūrisma un rekreācijas objekti 
Lauku tūrisma mītne „Rūķīši” 
Briežu dārzs SIA „Mežsētas 97”  
Atpūtas komplekss pie Boževas ezera, publiskā peldvieta 
Senlietu privātkolekcija „Saipetnieki” 
Tradicionālā maizes cepšanas un siera siešanas darbnīca 
z/s „Ābeles”  
Tradicionālā maizes cepšanas darbnīca un kultūras 
piemineklis z/s „Kļavas” 
Izjādes ar zirgiem z/s „Mežaines”  
Medņu dižakmens 
Bebru gudrības taka 
Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca 
Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīca 
Rugāju Romas katoļu baznīca 
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 Atbalsts uzņēmējdarbībai tagad un perspektīvā 
Irēna Lesniece, Rugāju novada iedzīvotāja 

 
 Februārī Rugāju novada pašvaldība bija izsludinājusi 
konkursu mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. 
Konkursa mērķis - veicināt dažādu mazās uzņēmējdarbības formu 
attīstību Rugāju novadā. Kopējā projekta summa bija plānota Ls 
1500 apmērā. Vienam konkursa uzvarētājam atbalsta summa Ls 
300 (nepārsniedz). Pašvaldības piešķirtais finansējums tika 
paredzēts ieguldījumiem saimnieciskās darbības uzsākšanai – 
pamatlīdzekļos un inventāra iegādei. 
 Konkursam tika iesniegti 7 projekti. Projektu vērtēšanas 
komisija 
visus projektus atzina par labiem un atbalstāmiem. Arī deputāti bija 
vienoti par visu projektu atbalstīšanu un papildus finansējuma 
piešķiršanu projektam. Pozitīvi tas, ka Rugāju novada dome 
atbalsta uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību savā novadā. 
Cerams, ka arī turpmāk pašvaldība sniegs materiālu un praktisku 
palīdzību iedzīvotājiem, kuri vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību 
un lauksaimniecību. 
 Nākošais ļoti svarīgais jautājums, kas interesē iedzīvotājus, 
ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības 
dibināšana un attīstīšana. Līdz ar to pašvaldība varētu palīdzēt 
pārdot novada iedzīvotāju izaudzēto lauksaimniecības produkciju. 
Pašreiz tā ir viena no lielākajām problēmām, ka iedzīvotāji jeb 
nelielo saimniecību īpašnieki nespēj pašu spēkiem realizēt 
izaudzēto produkciju ārpus novada robežām. Spilgts piemērs tam, 
ka pašvaldība atbalsta vietējos lauksaimniekus, lasāms „Latvijas 
Avīzē” par Beverīnas novadu: 
„Beverīnas novada pašvaldība ir viena no retajām Latvijā, kas 
mazajām saimniecībām un nelielo apjomu ražotājiem palīdz realizēt 
produkciju. Beverīnas novads ir arī pirmais, kas Rīgas Centrāltirgus 
sakņu paviljonā izveidojis kooperatīva „Beverīna Agro” stendu un 
tur pārdod tikai savā novadā audzēto.” (Latvijas Avīze nr.39; 
25.02.2013, Ilva Misiņa „Pašvaldība palīdz pārdot izaudzēto” 11. 
lpp.). Minētā pašvaldība rūpējās par dokumentu kārtošanu un 
administrēšanu, lai padarītu kooperatīva dibināšanas birokrātisko 
pusi vienkāršāku. Palīdz risināt grāmatvedības, finanšu vadības, 
līgumsaistību, juridiskos un daudzus citus jautājumus. 
Kooperatīvs arī varētu piedāvāt zemniekiem par izdevīgu maksu 
dažādus pakalpojumus: zāles pļaušanu, siena sagatavošanu un 
aizvešanu līdz noteiktai vietai, jo daudzi lauksaimnieki paši nevar 
iegādāties vajadzīgo lauksaimniecības tehniku.                      
 Latvijā ir un vēl ilgi būs saimniecības ar 1 līdz 5 govju 
ganāmpulku. Apvienojoties kooperatīvā tiktu sasniegti vairāki 
svarīgi uzdevumi: augstāka iepirkuma cena par pārdoto pienu, 
mazākas saimnieciskās darbības izmaksas un līdz ar to lielāka peļņa 
zemniekam u. c. Ar pašvaldības atbalstu būtu iespējams iekārtot 
tirdzniecības vietas. Līdz ar to aktivizētos saimnieciskā darbība 
novadā. 
 Ja Rugāju novada lauksaimnieki spētu apvienoties 
kooperatīvā, tas būtu liels sasniegums gan novada, gan Latvijas 
mērogā.  
 
Kas ir kooperatīvi? 
Kooperatīvi ir demokrātiski kontrolētas organizācijas, kuras saviem 
biedriem nodrošina objektīvi taisnīgas priekšrocības. Kooperatīvs 
tiek veidots, lai tā biedri-zemnieki- tirgū varētu ietekmēt savas 

produkcijas cenu, panākot ekonomiski izdevīgāko 
risinājumu. Kooperatīvs nodrošina saikni zemnieks - 
pārstrādātājs, kā arī efektīvu izejvielu sagādi saviem 
biedriem par zemākām cenām. 
 Saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma nostādnēm 
kooperatīvās sabiedrības tiek veidotas ar mērķi- sekmēt 
kooperatīvo sabiedrību efektīvu saimniecisko darbību un to 
biedru ekonomisko un sociālo vajadzību apmierināšanu 
atbilstoši noteiktajiem kooperatīvo sabiedrību darbības 
pamatprincipiem. Viena cilvēka iespējas, lai cik tās izcilas 
un unikālas, tomēr ir ierobežotas. Latvijā vēl arvien pastāv 
problēma, kā pārvarēt ieilgušo ekonomisko krīzi, kā 
izveidot normālu civilizētu tirgus saimniecību. 
 Ar lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo 
sabiedrību palīdzību iedzīvotāji un konkrēti 
lauksaimniecības produkcijas ražotāji cenšas uzlabot savu 
stāvokli tirgū un atbildēt uz aizvien pieaugošo konkurenci 
un tirgus nesakārtotību. 
 
 Pozitīvais kooperatīvo sabiedrību darbībā:   
-dalība uzņēmuma darbības plānošanā un vadīšanā un par 
darbu saņemtā alga ceļ biedru pašapziņu un pieredzi un 
veido pozitīvu priekšstatu par sabiedrību; 
-uzņēmumu peļņa tiek virzīta savas darbības nozares 
ekonomiskai izaugsmei un labklājības pieaugumam un rada 
jaunas iespējas; 
-var lauzt vienpusīgas vai monopolistiskas, vietējiem 
iedzīvotājiem neizdevīgas, ekonomiskās struktūras; 
-darbība tirgū noved pie inovācijām un elastīguma, bet 
demokrātiskais pārvaldes veids novērš darbības sociālā 
aspekta pavājināšanos; 
-ienes tirgū jaunus pakalpojumus un preces.  
Zemkopības minister Laimdota Straujuma vairākkārt 
uzsvērusi kooperācijas nozīmi lauksaimniecības attīstībā. 
Šī gada 15. janvārī, valdība apstiprināja Zemkopības 
ministrijas  izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2012. 
gada 14. februāra noteikumos Nr. 112 „Noteikumi par 
valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”. 
Izmaiņas noteikumos paredz, ka 2013. gadam Zemkopības 
ministrijas budžeta apakšprogrammā „Valsts atbalsts 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts 
atbalstam subsīdiju veidā paredzētais finansējums ir 6 926 
145 lati.  Kooperācijas attīstībai – 200 000 latu.  
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Attīstības programmas 
publiskā apspriešana 

Laura Kļaviņa 
Rugāju novada dome ir izstrādājusi Rugāju 
novada attīstības programmas 2013. – 
2019.gadam 1 redakciju. 2013. gada 
18.aprīlī domes sēdē tika pieņemts lēmums 
(protokols Nr.5 9.§) par plānošanas 
dokumenta 1. redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai.  

Rugāju novada attīstības 
programma ir vidēja termiņa plānošanas 
dokuments 7 gadiem, kur noteikts 
pasākumu kopums pašvaldības ilgtermiņa 
prioritāšu īstenošanai. Plānošanas 
dokuments turpmākos gadus kalpos arī kā 
svarīgs instruments dažāda Eiropas 
Savienības finansējuma piesaistīšanai.   

Attīstības programmas publiskā 
apspriešana notiks no 2013.gada 29.aprīļa 
līdz 2013.gada 7.jūnijam. Ar izstrādāto 
Rugāju novada attīstības programmas 
2013.-2019.gadam 1.redakciju var 
iepazīties un iesniegt rakstiskus 
priekšlikumus: 
• Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 

48, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570, 
domes darba laikā, 

• Lazdukalna pagasta pārvaldē, Bērzu 
ielā 8, Benislavā, Rugāju novadā, LV-
4577, pagasta pārvaldes darba laikā, 

• Rugāju bibliotēkā, Kurmenes ielā 36, 
Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570, 
bibliotēkas darba laikā, 

• Lazdukalna bibliotēkā, Bērzu ielā 6, 
Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577, 
bibliotēkas darba laikā, 

• Skujetnieku bibliotēkā, Liepu ielā 6-
10, Skujetniekos, Rugāju novadā, LV-
4577, bibliotēkas darba laikā, 

• Tikaiņu bibliotēkā, “Tikaiņi”, Rugāju 
pagastā, Rugāju novadā, LV-4577, 
bibliotēkas darba laikā. 

• Rugāju novada pašvaldības mājas lapā 
www.rugaji.lv. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tiks 
organizētas: 
• 2013.gada 6.jūnijā, plkst 10:00 

Skujetnieku bibliotēkā, Liepu ielā 6-
10, Skujetniekos, Rugāju novadā, LV-
4577 

• 2013.gada 6.jūnijā, plkst 12:00 Saietu 
namā, Skolas  ielā 3, Benislavā, 
Rugāju novadā, LV-4577, 

• 2013.gada 6.jūnijā, plkst 18:00 Rugāju 
novada domē, Kurmenes ielā 48, 
Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570 

Seminārs ”Uzzini, apskati, izmēģini” Eglaines pamatskolā. 
Madra Balode 

13. martā Rugāju novada Eglaines pamatskolā notika seminārs „Uzzini, 
apskati, izmēģini”. Tā mērķis bija iepazīstināt mājturības un tehnoloģiju 
skolotājus ar izdevniecības „Lielvārds” piedāvāto aprīkojumu mājturības un 
tehnoloģiju stundām- UNIMAT kokapstrādes darbagaldiem.  

Šie darbagaldi ir universāli ar to, ka tie ir kompakti un to detaļas ir 
kombinējamas, tādējādi, nodrošinot vairākas izmantošanas iespējas. Tieši tāpēc 
UNIMAT sauklis ir “Viena sistēma- bezgalīgas savienojuma iespējas”. UNIMAT 
modulārā darbgalda izmērs ir nedaudz lielāks par A4 papīra lapu, taču tas veic 
visas tās pašas funkcijas kā profesionālie instrumenti - figūrzāģis, urbjmašīna un 
virpa kokam. Vienīgais, kas atšķir UNIMAT no lielajiem rūpnieciskajiem 
darbgaldiem, ir to izmērs. Darbagaldi sastāv no maziem blokiem, kas ir saliekami 
salīdzinoši īsā laikā, lai ērti tiktu transpotēti jebkur. 

Pasākums iesākās ar semināra dalībnieku tikšanos pie kafijas galda, 
skolēnu darbu izstādes apskati. Tajā piedalījās mājturības un tehnoloģiju skolotāji 
no Rugāju novada Eglaines pamatskolas, Rugāju novada vidusskolas, Tilžas 
internātpamatskolas, Balvu amatniecības vidusskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas. 
Seminārs tika atklāts ar nelielu priekšnesumu- skolēna dziesmu veiksmīgai un 
produktīvai turpmākajai dienai, kā arī prezentāciju par Rugāju novada Eglaines 
pamatskolu. 

Izdevniecības „Lielvārds” pārstāvis Edgars Gribusts klātesošos 
iepazīstināja ar izdevniecības piedāvātajiem pakalpojumiem, UNIMAT mini koka 
apstrādes darbagaldiem, to uzbūvi un funkcijām. Iespēju šīs funkcijas izmēģināt 
praksē izmantoja visi klātesošie mājturības skolotāji, kā arī pāris ieinteresētākie 
skolēni. Tikpat interesanti bija vērot, kā ar datorvadāmā darbagalda palīdzību tika 
izveidots koka lego klucītis, par kura parametru precizitāti pārliecināties varēja 
ikviens klātesošais. Ar laiku sanāca arvien vairāk un vairāk praktiskās nodarbības 
vērotāju, turklāt, to starpā bija ne tikai skolēni, bet arī skolnieces, kurām 
interesēja šīs jaunās tehnoloģijas iespējas. 

Pasākums notika projekta “Mūsdienīga skola Rugāju novadā izaugsmei 
un konkurētspējai” ietvaros Sorosa fonds- Latvija iniciatīvā “Pārmaiņu iespēja 
skolām”. Šī projekta ietvaros modulārie mini darbagaldi tiks iegādāti, lai skolēni 
Rugājos un Eglainē varētu pilnvērtīgāk apgūt mājturības tehnoloģiju stundās 
iemācīto teorētisko informāciju. Seminārs veicināja arī Tilžas un Balvu mājturību 
skolotāju ieinteresētību savās skolās mājturības kabinetus aprīkot ar modernākām 
tehnoloģijām Šādu modulāro darbagaldu pielietošana mācību stundās veicinātu 
ērtāku un mobilāku zināšanu apguvi, kā arī lielāku skolēnu ieinteresētību prasmju 
apgūšanā. Turklāt, tā būtu iespēja apgūt mājturības pamatus zēniem jau no 8 gadu 
vecuma, jo šie darbagaldi ir droši, un neuzmanīgas rīcības gadījumā neviens 
netiktu traumēts.                                    Foto no M.Orniņas personīgā arhīva
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Konkurss „Mīklas par atkritumiem”  
Rita Pipure 

Sagatavošanas grupas „Knariņi” bērni šajā mācību gadā 
ir aktīvi iesaistījušies ZAAO vides izglītības projekta 
ietvaros rīkotajā konkursā „Mīklas par atkritumiem”. 
Šobrīd jau ir zināmi šī konkursa rezultāti, un tie mūs ļoti 
iepriecina, jo Marika Garbacka ir kļuvusi par konkursa 
laureāti. Marika jau ir saņēmusi ielūgumu uz noslēguma 
pasākumu Valmierā, kur labākie konkursa dalībnieki tiks 
apbalvoti. 

MĪKLA 
Apaļa, garena,maza, bet noderīga. Kamēr jauna- spēcīga, 
daudz enerģijas. Zaudē spēku – izmet ārā. 

AUTORE 
Marika Garbacka 6 gadi, Rugāju novada vidusskolas 

sagatavošanas grupa, Rugāju novads

„Gribu visu zināt” 
17.aprīlī laiks mūs iepriecināja ar siltu un saulainu dienu, ko 
papildināja pasākuma ciemiņi no Eglaines pamatskolas. Šīs 
dienas pēcpusdienā Rugāju novada bērnudārza zālē notika 
ZPD(zinātniski pētniecisko darbu ) konkurss 2.-6.kl.”Gribu 
visu zināt”. 
Jaunie zinātnieki sākumā bija mazliet uztraukušies. 
Satraukumu pirms pasākuma mazināja 4.kl.priekšnesums. 
Konkursā piedalījās 5 jaunie zinātnieki. Savus darbus 
prezentēja 3 Eglaines pamatskolas 6.kl.audzēkņi. Kerija 
Jansone , tēma „Augu veģetārā vairošanās”. Amanda Tutiņa, 
tēma „Trušu audzēšana”. Agnese Ikstena, tēma „Smēķēšanas 
ietekme uz organismu”. Šo darbu vadītāja sk.Anita Leone. 
No Rugāju novada vidusskolas darbu prezentēja 
3.kl.skolnieks Daniels Romanovskis, tēma „Zivis Latvijas 
upēs un ezeros”. Darba vadītāja sk. A.Circene. 
Vēl savu darbu prezentēja Rugāju novada vsk.5.kl.skolniece 
Arnita Garā, tēma „Indīgo augu izmantošana ārstniecībā”. 
Darba vadītāja sk.A.Piļka. 
26.aprīlī šie bērni vēlreiz prezentēs darbus starpnovadu 
konkursā Balvos. 
Pasākuma noslēgumā daudz ko uzzinājām par Eglaines 
pamatskolas projektu  „Mācoties no dabas”, vadītāja sk. 
I.Useniece. Projektā iesaistīti 6.kl.skolēni: 
Laura Kukurāne, Anda Laganovska, Rūdis Kikusts, Aivars 
Sīlis. 
Projekts darbojas 6valstīs. Projekta vadmotīvs ir ,,Daba –
jaunu risinājumu avots nākotnei.”  
Darba grupa vada skolniekiem 3moduļus : 

• Būvēsim māju - sk.A.Stalidzāne. 
• Veidosim jaunus produktus ,izmantojot 

biomīmikrijas risinājumus- sk.I.Useniece. 
• Konstruēsim nākotnes transportu - sk.E.Stalidzāns. 

Prezentācijas bija ļoti interesantas, kas klausītājiem radīja 
daudz jautājumu. 
Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par jauko 
pasākumu. 

Konkursa vadītāja Rugāju nov.vsk.sk.M.Lukstiņa. 
 
Foto: A.Stalidzāne, 3. klases skolēns D.Romanovskis 
uzstājas ar projektu par zivīm. darba vadītāja - kl. audz. A. 
Circene 

 

Foto: A.Stalidzāne, Eglaines pamatskolas 6. klases skolēni 
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Novada pasākumā „Cālis 2013” piedalījās 
13 mazie ‘’cālēni”:  
Estere Kapteine 3g. , dvīņu brāļi - Andris 
un Kārlis Anckini 3g., Gerda Sietniece 5g., 
Elizabete Brezinska 5g., Mārica Hesse 
4g., Elvita Romonovska 5g., Marta 
Kočāne 5g., Līga Tūmiņa 4g., Samanta 
Sproģe 5g., Daira Ikstena 6g., Daniela 
Jansone 6g., Beāte Ančāne 5g. 
Pasākumu iesāka vokālais ansamblis 
„Pustonis” /vadītāja Velga Smoļaka/, kuri 
visi kādreiz bija šī paša konkursa 
dalībnieki. Ar skanīgo dziesmu tika dots 
starts šīs dienas pasākumam. 
Mazie solisti izdziedāja visdažādākās 
dziesmas – kā zaķēns mežā ezi sauc, par 
saulīti ar zobiem, par vilcieniņu, 
putniņiem, pelītēm, cālīšiem, arī par 
māmulīti, par sniegavīru un bārdas 
audzēšanu…ko visu tikai nav iemācījušas 
muzikālās pedagoģes Velga Smoļaka un 
Aija Ikstena saviem paklausīgajiem un arī 
ne tik ļoti rātnajiem solistiem.  
Kā jau ierasts, pasākumam bija arī žūrija, 
kas nemaz jau nebija tik barga: mūzikas 
pedagoģe un jauktā kora dalībniece Sanita 
Anckina, Rugāju novada domes 
priekšsēdētājas vietniece Sandra Kapteine, 
vokālā ansambļa „Sonāte” dalībniece 
Valda Šmagre, kultūras darba organizators 
Lazdukalna pagastā Jānis Rakstiņš, skaņu, 
gaismu operators Ervīns Šaicāns. 
Konkursa starplaikā, kamēr žūrija 
apspriedās, pasākuma viesi dejotāji 
„Ķipariņi” priecēja visus ar dejām - „No 
rītiņa celdamās”, „Vār’māmiņa piena 
putru”, „Vardītes” un „Ruda lapsa”, 
vadītāja Lucija Bukša. Tāpat arī tika iets 
rotaļās. 
 
Uzvarētāja tituls  – Rugāju novada 
„Cālis 2013” tika piešķirts Dairai 
Ikstenai, kā arī Gerdai Sietniecei, kuru 
izvirzīja uz starpnovadu Cāli, bet diemžēl 
- jau zināms, ka konkurss Balvos notika 
bez mūsu novada cālēniem… Meklēsim 
iespējas nākamgad startēt citos šāda veida 
konkursos. 

Pavasaris allaž ir tas laiks, kad sasparojas daba, cilvēki un līdz ar pirmajiem saules 
stariem, sejas rotā smaids, savukārt smaidu, izraisa prieks, kurš mēdz būt tik 
dažāds…prieks par konfekti vai rotaļlietu, jaunības prieks, prieks par ziediem, 
grāmatām, dziedātprieks, dejotprieks, darba prieks un pāri visam dzīvotprieks.  
Marts šogad ir sagādājis daudz prieka un smaida, ko atkal mazie Rugāju cālīši ir 
dāvājuši visiem, kas te bija, juta līdzi, klausījās un vērtēja. Paldies pedagogiem, 
vecākiem par ieguldīto darbu un cālīšiem par sagādāto prieku. Uz tikšanos 
nākamgad!                                                                                      

 L.Kravale 

20.martā Tautas namā notika 
Rugāju novada mazo vokālistu 

konkurss 
„CĀLIS 2013” 

 

Foto: no J.Rakstiņa personīgā 
arhīva 
 
 
Liels PALDIES Rugāju 
novada domei par diplomiem, 
dāvanām un milzumgardo un 
skaisto torti. 
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Rēzeknes 
pusmaratonā arī 
mūsējie. 
 
Ar Rēzeknes 
pusmaratonu 6.aprīlī 
sākās «Skrien 
Latvija» sezona, kurā 
piedalījās arī 
komanda „Mēs 
varam”. Komandu 
pārstāvēja rugājieši 
Daniels Brezinskis un 
Gabriels Brezinskis 
skrienot „Bērnu 
skrējienā” dažādas 
distances atbilstoši 
vecuma grupām. 
„Tautas skrējienā” 
veiksmīgi finišēja 

Rugāju novada pašdarbnieki brauc atbalstīt 
Rēzeknes Zaļo pakalnu kori.

Jānis Rakstiņš 
 Svētdien 14.aprīlī, 25 pašdarbnieki no Rugāju novada devās uz 
Rīgu, lai tiešraidē atbalstītu Rēzeknes Zaļo pakalnu kori un Normundu 
Zušu. 
 Kā jau faniem pienākas viņi bija bruņojušies ar dažādiem 
plakātiem un par dreskodu bija izvēlēta zaļa krāsa.  
 Brauciens no Rugājiem uz Rīgu un atpakaļ izvērtās ļoti jautrs, 
jo tika spēlētas spēles un dziedātas dziesmas. Rugājieši ieradās vieni no 
pirmajiem un līdz ar to varējām ieņemt labākās vietas un atrasties 
vienkopus.  
 Izceļoties skatītāju vidū Rugāju pašdarbnieki nokļuva arī uz lielās 
skatuves. Skaļā atbalstīšana, plakāti un karogi bija bieži vērojami 
skatītāju TV ekrānos un iespējams tas palīdzēja mūsu atbalstāmajam 
korim palikt šovā. Fani turpinās atbalstīt savu Zaļo kori un plāno braukt 
vēlreiz, kā arī aicina visus Rēzeknes Zaļā pakalnu kora atbalstītājus 
ierasties uz turpmākajiem raidījumiem, lai mūsu latgales korim ir 
atbalsts ne tikai pie TV ekrāniem, bet arī šova studijā. 

 
Foto: no J.Rakstiņa personīgā arhīva. 

,,Putnu dienas 2013’’
Rugāju novada vidusskolā no 10.līdz 22.aprīlim 

notika ,,Putnu dienas 2013’’, kuru ietvaros katrai klasei 

bija jāizgatavo vismaz trīs putnu būrīši. Jāvāc un jāapkopo 

tautasdziesmas, dzejoļi par putniem, jāizdomā pasaka vai 

stāsts,  tas bija jānoformē un jāiesniedz pasākumu 

organizatoriem 7.klasei. Putnu dienu noslēgumā notika 

noslēguma pasākums – viktorīna. 

Putnu dienu pasākuma galvenais uzdevums bija putnu 

būrīšu gatavošana, kas vēlāk tiks izlikti skolas, 

pirmsskolas un tuvākās apkārtnes kokos, kā arī mežā. 

Kopā tika izgatavoti un izstādē izvietoti 38.putnu būrīši 

dažādiem putniem, atšķirīgi pēc lieluma un izskata. 

Skolēni putnu būrīšus gatavoja paši un gan kopā ar 

vecākiem. Paldies Romānu, Nazarovu, Ozoliņu, 

Boroduško, Garbacku, Dārznieku, Pērkonu ģimenēm, 

kuras izgatavoja vairākus putnu būrīšus. Lielākā aktivitāte 

putnu būrīšu gatavošanā bija 2.klasei. Paldies skolēniem 

un viņu vecākiem, kuri aktīvi piedalījās putnu dienu 

pasākumos. 

Putnu dienās piedalījās: Mārcis Hesse, Sandis Ozoliņš, 
Dāvis Učelnieks, Rinalds Šadurskis, Līna Trepša, Meldra 
Pērkone, Raimonds Ozoliņš, Ivars Dredžels, Elīza 
Boroduška, Kristiāna Keiša, Meldra Nazarova, Solvita 
Lazdiņa-Uzulniece, Endija Garā, Līva Garbacka, Diāna 
Dārzniece, Samanta Kukurāne, Agita Nazarova, Daniels 
Romanovskis, Dilans Dārznieks, Valters Šmagris, 
Daniels Lietuvietis, Ritvars Dobrovoļskis, Reinis Ozoliņš, 
Rūta Krista Pērkone, Alise Romāne, Aivis Usenieks, 
Aivis Liede, Adrians Rakstiņš, Oskars Kononovs, Dāvis 
Akmens, Artūrs Aleksejevs, Arvis Boroduška, Annija 
Romāne, Andris Jeromenoks, Agnese Puļča, Jānis 
Pērkons, Marika Garbacka, Dairis Stivriņš. 

7. klase un audz. Ž.Pērkons 
 

Inese Brezinska un Daiga Brezinska, bet 
„Nūjošanu” godam veica Jolanta Brezinska. 
Kopumā Rēzeknes pusmaratonā uz starta 
izgāja 722 dalībnieki. 

Iveta Sviklāne 
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Krievu valodas olimpiādes rezultāti 
 
BVĢ notika Balvu, Baltinavas, Rugāju, 
Viļakas novadu krievu valodas (svešvalodas) 
olimpiāde 8.kl., kurā piedalījās 21 skolēns. 
8.kl. skolēni veidoja divas grupas: A grupa-
skolēni, kuri mācās krievu valodu kā 
svešvalodu no 6.klases un kuru ģimenē nerunā 
krieviski, B grupa -skolēni, kuri mācījušies 
mazākumtautību skolās vai kuru ģimenes 
sarunvaloda ir krievu valoda. 
Olimpiāde sastāvēja no izteiksmīgās runas 
konkursa un kulturoloģiska testa par Krieviju. 
A grupā 2. vieta Rihardam Krilovam (Rugāju 
novada vidusskola), 3.vieta Elvim Garajam 
(BAV), Paulai Andersonei(VVĢ), atzinība 
Baibai Bogdānei (BVĢ), Gitai Valterei (Žīguru 
pamatskola), Laumai Šamkinai(BVĢ). 
B grupā 1.vieta Annai Suhihai (BAV) 2. vieta 
Andrejam Solovjovam (VVĢ) 3. vieta 
Samantai Kobzevai (BAV), atzinība Jekaterinai 
Jakovļevai (Rekavas vidusskola). 
Vislielākais paldies skolotājiem: 
Olgai Stankevičai, Līvijai Bukovskai, 
Valentīnai Kravalei, Ļenai Nikolajevai, Maritai 
Kušnirei, Marinai Ločmelei, Maijai Dreimanei, 
Tatjanai Nāģelei, Birutai Strapcānei, Allai 
Fjodorovai, Natālijai Garajai par skolēnu 
sagatavošanu olimpiādei. 
 
Eksāmenu laikam tuvojoties 
Balvu Valsts ģimnāzijā tikās Balvu, 
Baltinavas, Rugāju, novadu krievu 
valodas(svešvalodas) skolotāji. 
Skolotāja N.Garā iepazīstināja skolotājus ar 
aktualitātēm. Tika pārrunāts par mūsdienu 
izglītības tehnoloģijām, par refleksiju krievu 
valodas stundā, par valsts pārbaudes darbiem, 
par profesionālās pilnveides iespējām 
Comenius programmā, pasākumiem, 
metodisko literatūru, kā arī izvērtēti 8.klases 
olimpiādes rezultāti.  Skolēnus, gatavojot 
eksāmeniem krievu valodā kā svešvalodā ļoti 
liela uzmanība pievēršama tieši vārdu krājuma 
apjomam, vienkāršrunas izskaušanai no 
leksikona.12.klases skolēniem, kas kārtos 
centralizēto eksāmenu, sasniegumu vērtējums 
tiks izteikts procentuālajā novērtējumā. Tiem 
izglītojamajiem, kuri sasniegs B1 vai augstāku 
līmeni, sertifikātā papildus procentuālajam 
novērtējumam tiks norādīts arī atbilstošais 
EKP līmenis(B1,B2vaiC1).Izglītojamajiem, 
kuri nesasniegs 40% robežu, vērtējums 
sertifikātā tiks izteikts tikai procentuālajā 
novērtējumā. 
Krievu valodas(svešvalodas)MA vadītāja 
N.Garā 
 

Rugāju novads piedalās starptautiskā tūrisma projektā! 
Ceļojot cilvēks kļūst garīgi bagātāks, iepazīst jaunas kultūras, tradīcijas un 
cilvēkus, izbauda dabas skaistumu un gūst enerģiju turpmākajiem darbiem un 
iecerēm.  
Latgales pašvaldības  apvienojušās starptautiskā tūrisma  projektā, ko sagatavojis 
Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības aģentūru. 
Jaunajai tūrisma sezonai par projektā piesaistīto struktūrfondu finansējumu 
izdoti  vairākas apjomīgas tūrisma brošūras angļu, krievu, baltkrievu un lietuviešu 
valodās, kurā iekļauts arī  Rugāju novada tūrisma piedāvājums  - gan lauku 
Tūrisma mītne “Rūķīši”ar savu bagātīgo piedāvājumu ceļotājiem un atpūtniekiem, 
gan Briežu dārzs, privātā sadzīves senlietu kolekcija “Saipetnieki”, atpūtas 
komplekss pie Boževas ezera, Bebra gudrību taka, Aušanas darbnīca 
“Skreine”Rugājos, maizes cepšanas un siera siešanas darbnīcas Baldonēs.  
Laikā no 7. līdz 10. aprīlim Sanktpēterburgā (Krievija) notika 17. Starptautiskā 
tūrisma izstāde „OTDIH BEZ GRANIC. LETO 2013”, vienīga tūrisma izstāde 
Sanktpēterburgā tieši pirms tūrisma sezonas sākuma. Latgales reģiona dalību šajā 
izstādē organizēja Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latgales reģiona 
attīstības aģentūru projekta 
Četru dienu garumā četru pašvaldību ( Preiļu novada, Rēzeknes pilsētas, 
Rēzeknes novada un Rugāju novada) pārstāvji strādāja plecu pie pleca, 
pozicionējot Latgales reģionu  kā pievilcīgu  Tūrisma galamērķi nesteidzīgai 
atpūtai.  Izstādes  apmeklētājiem bija vienreizēja iespēja par brīvu saņemt 
brošūru „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā”   
krievu valodā, kas ietver informāciju par populārākajiem tūrisma objektiem  
Latgalē, Rytu Aukštaitijā un Vitebskas reģionā un Pleskavas apgabalā.  
Plaša mārketinga kampaņa ar aicināju apceļot Zilo ezeru zemi uzsākta Latvijas 
sociālajos portālos interneta vidē. Vairāk skatiet www.sirsnigi.lv 
    Latgales reģiona dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos Sanktpēterburgā, 
Maskavā, Berlīnē, Tallinā, Viļņā u.c šogad notiek divu pārrobežu projektu ietvaros - 
projekta „Tour de Latgale and Pskov” ELRI-129, kas tiek īstenots Igaunijas, Latvijas 
un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros un projekta "Tūrisma 
attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos" (BELLA 
DVINA 2), kas tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, 
tāpēc savu tūrisma piedāvājumu vienotā stendā kopā ar Latgales reģionu 
popularizēs sadarbības partneri no Aukštaitijas (Lietuva), Vitebskas apgabala 
(Baltkrievija) un Pleskavas apgabala (Krievija).  
 

 
Projekta koordinatore Rugāju novadā M.Orniņa
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Apveicam  
Liec, Laimīte, baltu ziedu 
Mazajā rociņā, 
Lai ir balta tā dzīvīte 
Kurā būs jādzīvo! 

Sirsnīgi sveicam 
Rudīti Šapali dēliņu Lauri auklējot 

 
Rugāju novada dome 

Labie vārdi 
Rugāju novada vidusskolas lielās un 
mazās "Mārītes" saka mīļu, mīļu 
paldies Renāra tētim Valdim un Ilgvara 
tētim Andrejam par aktīvo līdzdalību 
putnu būrīšu gatavošanā. 

 
Līdz ar pirmajām saules pielietajām pavasara dienām, liekas, ka 
vienā acumirklī no ziemas miega ir pamodusies visa daba – 
visapkārt plaukst, dzied, pil, smaida un čivina. Par pavasari var 
teikt: „Tu man iedevi spārnus. Nē, ne jau trauslos, raibiem 
lāsumiem rotātos tauriņa spārnus. Un arī ne platos, stipros putna 
spārnus, kas spēj aiznest līdzi gājputnu kāsim. Tu man iedevi 
spārnus, kas vienā zibošā mirklī pacēla pāri ikdienībai”. Šos pašus 
vārdus var attiecināt arī uz mīlestību – skaistu, dziļu un patiesu.  
Tāpēc vēlos uzrunāt tos novada iedzīvotājus, kas mīl savu otro 
pusīti, bet līdz šim vēl nav saņēmušies spert drosmīgo soli – 
reģistrēt laulību.  
Laulība ne tikai norāda, ka Jūs esat ģimene, bet arī atrisina 
juridiskus jautājumus, kas attiecas uz pāra mantiskajām 
attiecībām. Īpaši svarīgi tas ir pāriem, kuriem ir bērni, vai ilga 
kopdzīve. 
Tāpat aicinu ļaut vaļu fantāzijai izvēloties laulību norises vietu, jo 
no šī gada laulību ir atļauts noslēgt ne tikai dzimtsarakstu 
nodaļas telpās, bet visā pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
Turklāt ne vienmēr tai ir jābūt grandiozai ceremonijai, pietiek ar 
diviem lieciniekiem un tauriņu pilnu ziedu pļavu.  
„Tavs tuvums dziedē. Tava pleca atbalsts liek aizmirst šaubas un 
nedrošību. Ar Tevi es jūtos stipra. Tu man iedevi spārnus”. 

Liene Pipure
Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, 20219774 

Rakstā izmantoti Ivetas Krūmiņas vārdi. 

Pasākumi maijā 

ͼ Mēneša garumā Maija dziedājumi 
pie ceļmalu krucifiksiem Lazdukalnā 

ͼ 9.maijā pulksten 10:00 Rugāju 
tautas namā pirmskolas vecuma bērnu 
veltīts koncerts Ģimenes dienai 

ͼ 10.maijā pulksten 13:00 Rugāju 
tautas namā Rugāju vidusskolas 1.-12. 
klašu skolēnu veltīts koncerts 
Ģimenes dienai 

ͼ 19.maijā Vasaras svētku Garīgās 
mūzikas koncerts Augustovas un 
Rugāju baznīcās 

ͼ 25.maijā no plkst 9:00  “Lielais 
pavasara gadatirgus Rugājos” 
Rugāju tirgus laukumā un Skolas ielas 
garumā. Aicinām novada amatniekus, 
stādu tirgotājus, pašražotu pārtikas un 
nepārtikas preču tirgotājus un pircējus! 
Organizē Rugāju novada dome 

ͼ 25.maijā pulksten 18:00 Lazdukalna 
saieta namā Filmas "Vīna vosora deļ 
vysu" demonstrēšanas pasākums 

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu 
un XV Deju svētki notiks no 2013. gada 
30.jūnija līdz 7.jūlijam. Svētkiem gatavojas 40 
000 dalībnieku - kolektīvi no Latvijas (vairāk 
nekā 1600, tostarp 100 mazākumtautību 
kolektīvi un individuālie izpildītāji skatēs), 
latviešu diasporas (57) un ārvalstīm (28).   
Mūsu novada dalībnieki cītīgi gatavojās šim 
grandiozajam pasākumam. Mācās repertuāru, 
gatavojās skatēm un ar domām jau ir 
Mežaparka lielajā estrādē. Nākamo   Dziesmu 
un Deju svētku logo ir iespēja radīt ikvienam, 
arī Rugāju novada pašdarbnieki ir iedziedājuši 
savas svētku zīmes. Pēc organizatoru 
iniciatīvas katrs pagasts iedziedāja savu logo, 
kas būs uz karogiem ar kuriem dosimies uz 
svētkiem. Rugāju pagasta logo tapa dziedot 
dziesmu „Gaidu Tevi Rugājos” un Lazdukalna 
pagasta logo iedziedāta dziesma „Maza, maza 
tei muižeņa”, kas arī ir redzams uz logo. 
30.jūnijā, kad saule būs uzkāpusi visaugstāk, 
svinīgā svētku atklāšanas pasākumā novadā 
tiks uzvilkti mastos svētku karogi, un tad jau 
ceļš uz lielajiem svētkiem. 


